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Wystapienie pokontrolne

W dniu 4 grudnia 2013r. zespól kontrolny w skladzie:
- Malgorzata Wolejko – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli,
- Justyna Jedrzejewska – starszy inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli,
pod kierownictwem pierwszej z wymienionych, przeprowadzil kontrole Pani dzialalnosci jako
tlumacza przysieglego jezyka niemieckiego.
Projekt wystapienia pokontrolnego wyslano do Pani w dniu 7 stycznia 2014r., do którego nie
zostaly wniesione zastrzezenia.
W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli

w administracji rzadowej (Dz.U.11.185.1092) przekazuje Pani niniejsze wystapienie pokontrolne.
Kontrola obejmowala swym zakresem legalnosc i rzetelnosc prowadzenia repertorium oraz

pobierania wynagrodzenia za tlumaczenia przysiegle dokonywane na zadanie sadu, prokuratora,
Policji oraz organów administracji publicznej.
Czynnosci kontrolne wykazaly, ze posiada Pani Zaswiadczenie, wydane przez Ministra
Sprawiedliwosci, potwierdzajace wpis na liste tlumaczy przysieglych. Uprawnienia tlumacza
przysieglego n abyla Pani z dniem 9 grudnia 2005r.

Do poswiadczania tlumaczen oraz poswiadczania odpisów pism uzywa Pani pieczeci
zawierajacej w otoku imie i nazwisko, a w srodku wskazanie jezyka, w jakim dokonywane jest
tlumaczenie oraz pozycje na liscie tlumaczy przysieglych. Stara pieczec zostala przekazana do Sadu
Okregowego.
Przeslala Pani wzór podpisu oraz odcisk swojej pieczeci do Wojewody Lubuskiego.

Nie wypelnila Pani tego obowiazku wobec Ministra Sprawiedliwosci

ministra wlasciwego do

spraw zagranicznych, co jest niezgodne z art. 19 ustawy o zawodzie tlumacza przysieglego.

Oswiadczyla Pani, ze nie odmawia wykonania tlumaczenia w postepowaniu

owadzonym na

podstawie ustawy, na zadanie sadu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

W kontrolowanym okresie nie otrzymywala Pani takich zlecen.

Repertorium prowadzone jest w formie pisemnej, w którym odnotowywane sa wykonane
tlumaczenia pisemne. Kontrola prowadzonego przez Pania repertorium wykazala nieprawidlowosci,
polegajace na niekompletnym odnotowaniu we wszystkich lumaczeniach informacji dotyczacych
uwag o rodzaju dokumentu, jego formie i stanie. Zaniechaniem takim naruszono wymogi art.17 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zawodzie tlumacza przysieglego (Dz. U. Nr 273, poz. 27
ze zm.).
W zwiazku z powyzszym skontrolowana dzialalnosc oceniam pozytywnie z uchybieniami.
Ze wzgledu na stwierdzone nieprawidlowosci zaleca sie:

- wyslanie wzoru podpisu oraz odcisku pieczeci Ministrowi Sprawiedliwosci oraz ministrowi
wlasciwemu do spraw zagranicznych, zgodnie z postanowieniem art. 19 ustawy o zawodzie tlumacza
przysieglego,

- dokonywanie wpisów w repertorium zgodnie z art.17 ust.2 pkt 3ww.ustawy.
W zwiazku z powyzszym oczekuje w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego
wystapienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zalecen i wykorzystaniu wniosków lub
przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci
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